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Dumnezeu a întocmit planuri care implică oameni, naţiuni sau întreaga omenire. 
Aceste planuri sunt numite „predestinare” în Biblie.

Planul salvării este un exemplu de plan ce priveşte întreaga omenire. Dumnezeu 
are de asemenea şi planuri pentru anumite persoane la timpuri anumite. Unele 
persoane pot eşua în îndeplinirea părţii lor din plan – de exemplu Saul – în timp 
ce alţii îşi îndeplinesc chemarea cum ar fi Ezra şi Neemia.

Cu toate acestea, unele dintre planurile lui Dumnezeu sunt proiectate să se 
îndeplinească indiferent de circumstanţe. Profeţiile despre puteri şi imperii, 
Timpul Sfârşitului şi sfârşitul morţii şi a păcatului slujesc ca exemple de astfel de 
planuri.

Chemarea lui Dumnezeu şi profeţiile

Chemarea lui Dumnezeu pentru Ezra şi 
Neemia

Chemarea lui Dumnezeu pentru tine

Răspunsul tău la chemarea lui 
Dumnezeu



„Dar iată ce zice Domnul: De îndată ce vor trece şaptezeci de ani ai Babilonului, 
Îmi voi aduce aminte de voi şi voi împlini faţă de voi făgăduinţa Mea cea bună, 

aducându-vă înapoi în locul acesta.” (Ieremia 29:10)

În anul 538 î.Hr. Dumnezeu a îndeplinit 
sfârşitul celor 70 de ani chemându-l pe Cir.

Cir a promulgat un decret care permitea lui 
Israel să se întoarcă în Ierusalim sub 
conducerea lui Zorobabel (Ezra 1:1-4).

În anul 457 î.Hr. Dumnezeu a chemat pe 
Artaxerxe să îndeplinească începutul 
profeţiei celor 70 de săptămâni (Ezra 7:11-
27).

Spre deosebire de decretele precedente, 
Artaxerxe a dat autonomie deplină 
iudeilor sub conducerea lui Ezra.



Profeţia celor 70 de săptămâni se 
desfăşoară din 457 î.Hr. până 34 d.Hr. În 
34 d.Hr., poporul lui Israel a arătat că L-a 
respins definitiv pe Isus ca Mesia 
ucigându-l pe Ştefan cu pietre.

Cu şapte ani înainte de acel eveniment, 
Isus a fost uns ca Mesia. Trei ani şi 
jumătate mai târziu (la mijlocul 
săptămânii) Isus a fost crucificat.

457 î.Hr.

34 d.Hr.

27 d.Hr.

31 d.Hr.

Potrivit cu Daniel 9:24, cele 70 de săptămâni fac parte dintr-o perioadă mai mare de 
timp (acestea sunt châthak, ceea ce înseamnă „tăiat” în ebraică) Perioada mai mare sunt 
cele 2300 de zile (Daniel 8:14)

457 î.Hr. 408 î.Hr. 27 d.Hr. 31 d.Hr. 34 d.Hr. 1844 d.Hr.

70 săptămâni 7 62 1
2300 ani 49 434 7 1810



În cartea Daniel sunt folosite două cuvinte în ebraică pentru 
„vedenie”: hâzôn (întreaga viziune) şi mar’ah (vedenia 
despre cele 2300 de zile).

Relaţia dintre cele 70 de săptămâni şi 2300 de zile nu a fost 
explicată de Gabriel în Daniel 8, dar poate fi înţeleasă prin 
compararea capitolelor 8 şi 9.

În anul al treilea al domniei împăratului  
Belşaţar ... o vedenie [hâzôn] (Daniel 8:1)

Iar vedenia [mar’ah] cu serile şi dimineţile de 
care a fost vorba, este adevărată. Tu, 
pecetluieşte vedenia [hâzôn] (Daniel 8:26)

Eram uimit de vedenia [mar’ah] aceasta, şi 
nimeni nu ştia. (Daniel 8:27)

... a venit repede, în zbor iute , omul 
Gavril pe care-l văzusem mai înainte 
într-o vedenie [hâzôn] (Daniel 9:21)

Ia aminte, dar, la cuvântul acesta şi 
înţelege vedenia [mar’ah] (Daniel 
9:23)

vedenie

2300 

vedenie

vedenie

2300 

2300 

În Daniel 9, Gabriel îi explică 
lui Daniel că vedenia de 

2300 zile începe cu o 
perioadă de 70 săptămâni



„Căci Ezra îşi pusese inima să adâncească 
şi să împlinească Legea Domnului şi să 

înveţe pe oameni în mijlocul lui Israel legile 
şi poruncile.” (Ezra 7:10)

De ce l-a ales Dumnezeu pe Ezra?

„Când am auzit aceste lucruri, am şezut 
jos, am plâns şi m-am jelit multe zile. 

Am postit şi m-am rugat înaintea 
Dumnezeului cerurilor” (Neemia 1:4)

De ce l-a ales Dumnezeu pe Neemia?

Ezra era hotărât să-L caute pe Dumnezeu. 
El studia Biblia cu pasiune. Când 
Dumnezeu i-a încredinţat lucrarea, el a 
acceptat-o cu bucurie.

Lui Neemia îi ardea inima pentru poporul 
lui Dumnezeu. Dizgraţia în care se afla 
Ierusalimul îi frângea inima. El s-a oferit 
voluntar ca să împlinească lucrarea lui 
Dumnezeu.



După cum spune Pavel, chemarea pe care o face Dumnezeu este un rezultat al 
predestinării. La ce ne-a predestinat deci Dumnezeu?

Să fim 
transformaţi 

după chipul lui 
Isus

(Romani 8:29)

Să fim 
neprihăniţi şi 

proslăviţi 
(Romani 8:30)

Să cunoaştem 
planurile lui 
Dumnezeu
(1 Corinteni

2:7-10)

Să fim 
înfiaţi ca fii 

şi fiice 
(Efeseni

1:5)

Să primim 
o 

moştenire 
(Efeseni

1:11)

Chemarea lui Dumnezeu este universală. Cu toţii suntem chemaţi să fim mântuiţi, 
de asemenea am fost chemaţi şi să împlinim o parte anume din planul Său. 



Există o alegere a lui Dumnezeu atât cu referire la
persoane, în mod individual, cât şi cu referire la poporul
Său, iar aceasta se găseşte în Cuvântul lui Dumnezeu, unde
omul este ales pentru a fi mântuit. Mulţi au aşteptat
sfârşitul, gândind că ei sunt aleşi în mod sigur pentru
binecuvântarea cerească, dar nu aceasta este alegerea pe
care o descoperă Biblia. Omul este ales să lucreze cu
temere şi cutremur pentru propria mântuire. El este ales să
îmbrace armura şi să ducă lupta cea bună a credinţei. El
este ales să folosească mijloacele pe care Dumnezeu le-a
pus la îndemâna lui pentru a lupta cu toate poftele nesfinte,
în timp ce Satana face tot ce îi stă în putinţă pentru a lua
în stăpânire sufletul lui. Omul este ales să vegheze în
rugăciune, să cerceteze Scripturile şi să evite ispita. El
este ales să cultive o credinţă neîncetată. El este ales să
respecte orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu, ca să
poată fi nu doar un ascultător, ci şi un împlinitor al
Cuvântului. Acesta este felul de alegere despre care
vorbeşte Biblia.

E.G
.W

. (M
ărturii pentru pastori şi slujitorii Evangheliei,   

pag. 453)



RĂSPUNSUL TĂU LA CHEMAREA LUI DUMNEZEU

De asemenea, Dumnezeu ne-a chemat la o lucrare 
anume în planul Său. Unele persoane L-au respins 
pe Isus şi s-au îndepărtat de planul lui Dumnezeu, 
ex. Saul sau Iuda Iscarioteanul.

Unele persoane au obiectat împotriva chemării lui 
Dumnezeu, ca Moise (cu toate că Moise a acceptat 
chemarea până la urmă).

Alţii au acceptat cu bucurie partea lor din planul lui 
Dumnezeu şi şi-au dus lucrarea la bun sfârşit, 
precum Ezra şi Neemia.

Am auzit glasul Domnului întrebând: „Pe cine să trimit şi 
cine va merge pentru Noi ?” Eu am răspuns: „Iată-mă, 
trimite-mă!” (Isaia 6:8)

Isus a murit ca toată lumea să fie predestinată a fi 
salvată de Dumnezeu (Ioan 3:16). Cu toate acestea, 
Dumnezeu ne îngăduie să alegem dacă vrem să 
acceptăm chemarea Lui.

Noi trebuie să fim în părtăşie cu Isus pentru a putea 
trăi soarta pe care ne-a plănuit-o Dumnezeu 
(Filipeni 3:10)



Sute, ba mii, care au auzit solia mântuirii, lenevesc
încă fără de lucru în piaţă, în loc să fie angajaţi în
vreo ramură a lucrării active. Acestora, Hristos le
spune: “De ce staţi aici toată ziua fără lucru?” Şi El
adaugă: “Duceţi-vă şi voi în via Mea”. (Matei 20,
6.7.) De ce oare mulţi nu răspund încă chemării?
Fiindcă se socotesc scuzaţi din moment ce nu stau la
amvon? Unii ca aceştia ar trebui să înţeleagă faptul
că este o mare lucrare de făcut în afara amvonului de
către miile de membri laici consacraţi. Multă vreme a
aşteptat Dumnezeu ca spiritul de slujire să pună
stăpânire pe întreaga biserică, astfel încât fiecare ins
să lucreze pentru El potrivit destoiniciei sale.

E.G.W. (Faptele Apostolilor, cap. 11, pag. 110-111)



E.G.W. (Mărturii pentru comunitate, vol. 7, pag. 230)


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12

